


“คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มุ่งมันพัฒนาการเรียนการสอน 
การค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์  

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม รักษาเอกลักษณ์ทาง

ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ฐานองค์ความรู้ 
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
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คณะจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  8 หลักสูตร 
แล ะร ะดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 

ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปบณัฑิต (ศ.บ.)   วิชาเอกทศันศิลป์ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (ศป.บ.) 
ศป.บ. วิชาเอกออกแบบสื่อสาร 
ศป.บ. วิชาเอกออกแบบอตุสาหกรรม 
ศป.บ. วิชาเอกสิ่งทอและเคร่ืองประดบั 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถ.บ.) 
สถ.บ. วิชาเอกสถาปัตยกรรม 
สถ.บ. วิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ศป.ม.)    
ศป.ม. วิชาเอกศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 

***ก าลงัปรับปรุงหลกัสตูร จะสามารถเปิดรับนกัศึกษา ปีการศึกษา 2564 



4ปี 





วิชาเอกประตมิากรรม 
    สร้างสรรค์ความงามทางทศัน์ศิลป์ 
ลกัษณะ 3 มิติ  ถ่ายทอดผ่านเทคนิค 
การขึน้รูปด้วย  ดิน    ปนูพลาสเตอร์ 
ไฟเบอร์กลาส  ไม้ โลหะ ฯลฯ 



วิชาเอกศิลปภาพพมิพ์ 
       การสร้างสรรค์ความงามทางทศันศลิป์ 
ลกัษณะ 2 มติ ิด้วยเทคนิคการสร้างผลงาน 
ผ่านเทคนิคการพิมพ์ ตวัอย่างเช่นภาพพิมพ์ 
แกะไม้ ภาพพิมพ์กดักรด ภาพพิมพ์ตะแกรง 
ไหม เป็นต้น 



วชิาเอกศิลปะไทย 
        สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ ลกัษณะ 2 มติ ิสร้างผลงานด้วยเทคนิควิธีการ ของศลิปะไทย  
เช่น การเขียนลายรดน า้ การเขียนภาพแนวศลิปไทยร่วมสมยั การเขียนลายไทย      เป็นต้น  
เน้นการเรียนการสอนแบบบรูณาการ เช่น การน านกัศกึษาไปเรียนเขียนภาพแนวศลิปะไทย 
กบัศลิปินท่ีมีช่ือเสียง ณ ท่ีพกัของศลิปิน เพ่ือซมึซบัแนวคดิ วิถีชิวิตของศลิปินโดยตรง  





หลักสูตรทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรม 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 



หลักสูตรทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรม 



การเรียน 
การสอน 

หลักสูตรทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรม 



การเรียนการสอนหลักสูตรทัศนศิลป์ 

หลักสูตรทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรม 



4ปี 





หลักสูตรออกแบบส่ือสาร 



หลักสูตรออกแบบส่ือสาร 

การเรียน 
การสอน 



การเรียน 
การสอน 

หลักสูตรออกแบบส่ือสาร 



หลักสูตรออกแบบส่ือสาร 

การเรียน 
การสอน 



การเรียน 
การสอน 

หลักสูตรออกแบบส่ือสาร 





หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 



หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 

การเรียนการสอน 

I ndu s t r i a l  De s i gn  



หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 

การเรียน 
การสอน 



ฝึกงานในสถานประกอบการ 
เพื่อประสบการณ์ในภาคฤดูร้อน ปีที่ 3 ของการศึกษา  

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 

การเรียน การสอน 



หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 

การศึกษา 
ดูงาน 





หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ 



หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ 

การ 
เรียน 
การ 
สอน 



หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ 

การ 
เรียน 
การ 
สอน 



การเรียนการสอนหลกัสตูรสิ่งทอและเคร่ืองประดบั 



หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ 

การ 
เรียน 
การ 
สอน 





หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม 

สถาปนิกนักปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ 
บนฐานภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินล้านนา 
รักษาสภาวะแวดล้อม ถึงพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  



หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม 



การเรียน 
การสอน 

หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม 



หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม 

การเรียนการสอน 



หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม 

งาน 
ประ 
กวด 



หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม 

WORK 
SHOP 





หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 

สถาปนิกภายใน                      
นักปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี บูรณาการ            
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา            

พื้นถิ่นล้านนาถึงพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม 



หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 

การเรียน 
การสอน 



หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 

การเรียน 
การสอน 







มุ่ งผลิ ตมหาบัณฑิตสายวิ ชาชีพและ
นักวิจัย ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มี
องค์ความรู้ในเชิงนวัตกรรม บูรณาการ
ค ว า ม รู้ กั บ ภู มิ ปั ญ ญ า ล้ า น น า  เ พื่ อ 
สร้างสรรค์ผลงานและประกอบธุรกิจ            
โดยใช้พื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา  

   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
        วิชาเอกศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์



   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
        วิชาเอกศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์

   การ
เรียน 
การ 
สอน 



***ก าลังปรับปรุงหลักสูตร จะสามารถเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

4ปี 



๓. สาขาเทคโนโลยศีิลป์ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการพมิพ์และบรรจุภณัฑ์ 
 - วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 
 - วิชาเอกออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

สาขาวชิาเซรามกิ 



 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 



 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 

 การเรียนการสอน 



 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 

 การเรียนการสอน 



 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 

การเรียน 
การสอน 



 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 

การประกวดแข่งขัน 



***ก าลังปรับปรุงหลักสูตร จะสามารถเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 



หลักสูตรเซรามิก  สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 



หลักสูตรเซรามิก  สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 



หลักสูตรเซรามิก  สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 



หลักสูตรเซรามิก  สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 

การเรียน 
การสอน 



หลักสูตรเซรามิก  สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 
ฝึกงานที่บริษัท เอ็มอาร์ดี อีซีซี จ ากัด 

ฝึกงานทีไ่อเดียสตูดิโอ 

ฝึ ก ง า น  




